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ZDROWOTNEGO?

C Z Y  W I E S Z ,  Ż E . . .

DAK GESUNDGHEIT
TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH KAS CHORYCH

OFERUJĄCA WIELE KORZYŚCI 



Wystawiamy dokument E-106 potrzebny do leczenia 

Posiadamy ubezpieczenie rodzinne (dla żony, męża 

Jesteśmy najlepszą kasą chorych, jeżeli chodzi 

Osoby na działalności gospodarczej (Gewerbe) 

Dla przedsiębiorców dysponujemy ofertą kilkuset szkoleń
online w ramach programów profilaktycznych dla
pracowników z bonusami dla przedsiębiorców max. 

       w Polsce dla osób przygranicznych, nie mających   
       meldunku w Niemczech lub pracujących w delegacji 
       w Niemczech (druk można zamówić bezpośrednio na  
       infolinii w języku polskim).
 

      i dzieci). 

      o pakiet świadczeń rodzinnych dla dzieci i kobiet 
      w ciąży: 

- kobietom w ciąży oferujemy dodatkowy bonus 
w wysokości 500 € na pokrycie kosztów badań i profilaktyki
(do uzgodnienia z ginekologiem),

- dzieci, które w momencie urodzenia będą przypisane do
naszej kasy chorych po osiągnieciu 18. roku życia otrzymają
od nas na konto kwotę w wysokości 1626 € na tzw. „start 
w dorosłe życie”. 

       w Niemczech, jeśli nie zachorują w ciągu 12 miesięcy   
      (tylko wizyty profilaktyczne u lekarza), otrzymują zwrot 
      jednomiesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne na  
      konto, czyli opłacają składki za 11 miesięcy. 

       3000 € w ciągu roku, za tzw. szerzenie świadomości   
       zdrowia i profilaktyki. 
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Każdy ubezpieczony za usuwanie kamienia nazębnego
u dentysty w Niemczech otrzymuje zwrot kosztów 

Mamy podpisana umowę partnerską z firmą Hanse
Merkur, co daje możliwość ubezpieczenia prywatnego
np. na leczenie zębów czy leczenie poza Unią
Europejską na innych kontynentach, gdzie składki są
dużo niższe dzięki programowi partnerskiemu z DAK
Gesundheit. 

Posiadamy kilkanaście programów bonusowych na
indywidualne zapytania klientów, np.
współfinansowanie leczenia homeopatycznego. 

Koszty pobytów w państwowych szpitalach, leczenia,
zabiegów są w pełni pokrywane przez niemiecką kasę
chorych. Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów oprócz
ustawowego 10 € za każdy dzień pobytu w szpitalu 

Pokrywamy koszty leczenia za granicą. W przypadku
wystąpienia bólu, gorączki, wypadku, np. w Polsce jest
to rozliczane przez NFZ i nic nie płaci za leczenie w
państwowych placówkach służby zdrowia, ale nie
prywatnych. 

Zwolnienia lekarskie można wysyłać do nas jako skan
lub zdjęcie na email: service@dak.de w ciągu 3 dni od
daty jego wystawienia zwolnienia. Nie potrzebujemy
go w formie papierowej. Prosimy zawsze wysyłać
zwolnienie do pracodawcy i do kasy chorych. 

       w wysokości 60 € na konto. 

       w Niemczech.

       W przypadku zwolnień z zagranicy prosimy, aby lekarz   
       dopisał międzynarodowy kod choroby (literka i dwie 
       cyferki). 
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Jesteśmy ogólnoniemiecką kasą chorych. 

Działamy na terenie całych Niemiec oraz 
w krajach Unii Europejskiej (oprócz Szwajcarii 
i Turcji). 

Nie jesteśmy kasą lokalną, jak np. AOK. 

Jesteśmy jedną z najstarszych kas chorych 
w Niemczech. Posiadamy prawie 240 lat tradycji,
przez co jesteśmy bardzo stabilni i mamy bogaty
pakiet usług dla ubezpieczonych. 

Osoby, które podpisały umowę o pracę w Niemczech
i zarejestrowały się w DAK Gesundgheit, w ciągu 1-2
dni roboczych otrzymają pocztą lub elektronicznie
(jeżeli był podany e-mail) potwierdzenie
ubezpieczenia wraz z numerem ubezpieczenia
zdrowotnego oraz rentowego. O numer rentowy
występujemy w imieniu klientów bez zbędnej
biurokracji. 

O DAK GESUNDGHEIT



od poniedziałku do czwartku w godz.: od 8:00 do 16:00,
w piątki w godz.: od 8:00 do 13:00 

Wszystkie sprawy, niejasności i pytania wyjaśnisz, dzwoniąc
na polskojęzyczną infolinię, czynną: 

tel. +49 40 325 325 542 
Ofertę znajdziesz również na stronie internetowej 
w języku polskim: www.dak.de/polska. 

Rejestrujemy online, mailowo oraz faxem.

Formalności załatwiamy w ciągu kilku minut!

JAK SIĘ UBEZPIECZYĆ?

https://www.dak.de/dak/polski-2175860.html#/


KASĘ CHORYCH MOŻNA ZMIENIĆ
BEZ OKRESU WYPOWIEDZENIA PO

UPŁYWIE 18 MIESIĘCY. 
 

NUMER UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO KV I RENTOWEGO
RV PRZECHODZI AUTOMATYCZNIE 
I JEST TEN SAM DO KOŃCA ŻYCIA. 

 
WYKORZYSTAĆ MOŻNA TZW.
WAHLRECHT, CZYLI PRAWO

WYBORU: ZMIANA PRACY, ZMIANA
KASY CHORYCH BEZ ZBĘDNEJ

BIUROKRACJI.


